Nummer 5, december 2016
Här kommer ett extra Församlingsblad. Anledningen är att
Ljusterö-Kulla församling från och med 1 januari 2018 kommer att ingå i ett pastorat tillsammans med Österåker-Östra
Ryds församling.
Information om detta följer i detta blad. Vidare finns en skrivelse
som handlar om våra kyrkogårdsmurar, en behjärtansvärd fråga.
Kanske ses vi på gudstjänster och konserter under jul- och nyårs
helgerna. Titta gärna in på vår hemsida ljustero-kullaforsamling.se
eller facebook Ljusterö-kulla församling. Nästa församlingsblad kommer i vecka 4, 2017.

En fridfull jul och ett Gott Nytt År!
Ida Hallström Åsman, kyrkoherde

Pastorat 2018

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift har tagit beslut om att bilda ett pastorat
där Ljusterö-Kulla och Österåker-Östra Ryds församlingar ingår.
Det betyder att de båda församlingarna
finns kvar som egna församlingar. Man
har då gemensamma resurser som ekonomifunktion, personal, fastighetsfrågor, IT och information etc. All personal är anställda av pastoratet. Det
kommer också finnas en kyrkoherde
för hela pastoratet och en församlingsherde i respektive församling.
Den 1 januari 2018 träder pastoratslösningen i kraft. Pastoratet kommer att heta Österåkers Pastorat med
de två församlingarna Ljusterö-Kulla
församling och Österåker-Östra Ryd,
som har väldigt olika profil. Den ena
med landsorts- och skärgårdsprofil och
den andra mer förortsprofil. Vi är båda
beroende av gemensamma resurser. Det
kommer att väljas ett gemensamt kyrkofullmäktige och kyrkoråd för hela
pastoratet. Det kommer också att väljas
församlingsråd i respektive församling.
Kyrkovalet äger rum i september 2017.

Inför pastoratbildningen arbetar nuvarande kyrkofullmäktige och kyrkoråd,
som vanligt 2017. Parallellt arbetar och
beslutar indelningsdelegerade (motsvarar nuvarande kyrkofullmäktige) med
samordningsfrågor. Indelningsdelegerade
väljs från nuvarande respektive kyrko
fullmäktige. Indelningsdelegerade väljer
sedan en indelningsstyrelse (motsvarar
nuvarande kyrkoråd), som kommer att
arbeta med samordningsfrågor och att
utveckla den framtida organisationen.
Indelningsdelegerade tar sedan beslutet
i frågor som indelningsstyrelsen arbetat
igenom.
I Ljusterö-Kullas kyrkofullmäktige
valdes våra indelningsdelegerade den
22 november. Valda ledamöterna till
indelningsdelegerade blev Ylwa Borg,
Clas Boström, Clary Enström, Carl
Gyllenhammar, Lena Karlsson, Anette
Lannermo, Marie Ljustermo, Anders
Lindhoff, Anna-Carin Mårtensson,

Nils Södling, Britt Marie Winther och
Aina Österberg. Till ersättare valdes,
Lena Baudin, Olof Forsberg, Monica
Henriksson, Anita Lewenhagen, Sofie
Lindqvist och Anna Österholm.
Viktigt för oss och vår församling
är att vi får en betydande beslutsrätt
så vi kan hävda våra intressen i väsent
liga frågor och dessutom att vi till viss
del får en egen budget. Detta för att vi
ska kunna verka självständigt i för oss
viktiga frågor och samtidigt behålla det
lokala engagemang som vi har.
Indelningsdelegerade ska också utse
en gemensam valnämnd inför det stundande kyrkovalet i september 2017. Vid
valet uppmanas alla gå till valurnorna
och kryssa för Ljusterö-Kulla-boende
som står på vallistorna. Ju fler som röstar på dessa personer desto fler får vi
med i kyrkofullmäktige 2018.
Från vår församlings sida ser vi fram
emot en positiv samordningsprocess
och att vi alla gemensamt arbetar för
att församlingarna ska fortsätta med
det fina engagemang som finns idag
och för pastoratets bästa.
Anette Lannermo,
ordförande i Kyrkorådet

Kyrkomuren – ett monument
från förr värd att vårda
Kyrkomuren har funnits i flera hundra år. En väl underhållen mur är en fröjd för ögat. Många ser nu att det
inte står rätt till vid både Roslags-Kulla och Ljusterö kyrka.

Låt fler få
och det gäller att hitta rätt företag och
ett med erfaren personal. Även där är
det kö.
För Roslags-Kulla’s del inser nu, förutom församlingen, både kommunen
och Trafikverket att de måste bidra för
att få en så bra lösning som möjligt.
Inte minst för gångtrafikkanter, snöröjning, sikt etc.
Länsstyrelsen har gett oss tillstånd
att flytta muren lite inåt kyrkogården
i det trafikfarliga hörnet.
Vi räknar med att det blir klart till
sommaren i Roslags-Kulla. Då är muren uppe igen, rak och stabil med en
trafiksäkrare gångväg. Fram till dess får
vi hålla oss till tåls.
Clas Boström,
vice ordförande i Kyrkorådet
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Vid Roslags-Kulla kyrka är det dessutom ett trafikproblem och ett säkerhetsproblem.
På Ljusterö föll delar av kyrkomuren
sönder nu i somras.
Även staten inser att det kulturhistoriska arvet måste vårdas och än så
länge finns det höga bidrag som kan
beviljas. Men när man fått det beviljat
är det kö för att få tillgång till pengarna. Församlingen står i kön och speciellt för Roslags-Kulla ligger vi nära.
Men nu måste vi också åtgärda en
del av muren vid Ljusterö kyrka. Att renovera en stenmur ska göras grundligt
och riktigt annars blir det samma problem igen vilket är erfarenheten från
Roslags-Kulla. Mycket av kunskapen
som fanns förr håller på att försvinna

fylla fem!

Var femte sekund dör ett barn som
inte hunnit fylla fem. Men barn som
får leva i trygghet kan klara sina
kritiska första fem år.
Libone och Latita bor i ett av
Kapstadens fattigaste områden.
Om ett och ett halvt år fyller de fem.
Det är deras viktigaste födelsedag.
Swisha din gåva till 900 12 23 eller
SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.
PG 90 01 22-3 | BG 900-1223
Läs mer:
svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Glöm inte att titta in på vår hemsida http://www.ljustero-kullaforsamling.se/ eller följ oss på facebook.
ANSVARIG UTGIVARE

EXPEDITIONSTIDEN

Ida Hallström Åsman

är klockan 10 –12
onsdagar och fredagar.

REDAKTION

Ansvariga för innehållet i detta nr är
Ida Hallström Åsman, Anette Lannermo
och Clas Boström.

Besök på andra tider bokas på
tel 08-542 422 74
(måndag–fredag kl 8–16).

BESÖKS- OCH POSTA DRESS

PRODUKTION

Ljusterö-Kulla församling
Mellansjövägen 53 a
184 95 Ljusterö

Layout: Design Majsan Wickert

Ida Hallström Åsman, kyrkoherde,
tel 08-540 832 30
ida.hallstrom.asman@svenskak yrkan.se

Tryck: Wilsons Tryckeri AB,
Vingåker. December 2016.

